Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági
Tagiskolája

Munkaterv
2016/2017. tanév

"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a
tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és
hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."/Szent-Györgyi Albert/
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I. Munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok
a 12/2016. EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről,
a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről,
a 110/2012. kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról,
• 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról.
• a tanév helyi rendje alapján került összeállításra.
A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét
meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:
• az intézmény pedagógiai programja,
• az intézményi teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás,
• az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai,
• az intézmény vezetősége által kitűzött és meghatározott feladatok,
• a 229/2012. (VIII.28.) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
•
•
•

1. A tanév helyi rendje:
• Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
• A tanítási napok száma 182 nap.
• A szorgalmi idő első féléve 2017. január 20-ig tart.
• Az első félévben elért tanulmányi eredményekről 2017. január 27-ig kapnak a szülők
értesítést.
• Az őszi szünet 2016. november 2-tól november 4-ig tart.
• A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart.
• A tavaszi szünet 2017. április 13-tól április 18-ig tart.
• Utolsó tanítási nap 2017. június 15. (csütörtök)

II. Tárgyi feltételeink
Intézményünk

teljes

mértékben

megfelel

a

körzet

alapfokú

iskoláztatási

igényeinek.

Méretét, létszámát tekintve emberléptékű; alkalmas a gyermek-centrikus pedagógia, az egyéni
bánásmód és személyiségfejlesztés megvalósítására, a természettel való szoros és személyes kapcsolat
fenntartására.

Minden feltétele adott a minőségi szakmai munkavégzésnek. Felújított, karbantartott
épületben, megfelelő technikai háttérrel rendelkezünk.

A szabadtéri mozgást az udvari

sportlétesítmények és a napközis játszóudvar biztosítják. A tanévben elnyerte végleges
formáját a belső udvar, ahol tanulóink a tanórák közti szünetet töltik. A testnevelés órák és
tömegsport foglalkozások ideális helyszíne a tornacsarnok, mely az iskolai ünnepélyeknek, az
egész városrész „tömegsportjának”, és kulturális rendezvényeinek is otthont ad. Sokat teszünk
annak érdekében, hogy az épület még sokáig újszerű és esztétikus maradjon.

2

Az önálló ismeretszerzést támogatja megújult iskolai könyvtárunk és az internet elérhetőség.
E tanévtől kezdődően az Ádám Jenő Zeneiskola kihelyezett tagozatot működtet iskolánkban.
Az ebédlő előtti közösségi tér kialakítása a szabadidő eltöltésében minőségi javulást jelentett.
A tanévkezdéshez szükséges feltételek rendelkezésre állnak. A legfontosabb karbantartási
munkák

megtörténtek. A legszükségesebb helyeken történt meg a tisztasági meszelés a

Városgondnokság által, a többi részben szülői segítséggel valósult meg.. Az elmúlt tanév
során az informatika terem számítógép állománya 19 géppel és új szoftverekkel bővült. Két
tanterembe interaktív tábla került. A nyáron még két másik terembe is felszerelésre került a
pályázati forrásból beszerzett 2 darab projektor.
A korszerű technika változatos munkaszervezést tesz lehetővé a tanítási órákon, azonban a tanári
laptopok

amortizációja változatlanul

informatika oktatást végző kolléga

gondot jelent. A nagyszámú számítógépállomány, és az
neveléssel-oktatással lekötött magas óraszáma miatt a

rendszergazdai feladatokat nehezen tudja ellátni. További feladat az internetelérés szervezésének

újragondolása.
III. Személyi feltételek
Tanulói adataink
évfolyam

létszám

számított
létszám

1.

11

12

2.

18

19

3.

14

16

4.

21

21

5.

24

30

6.

22

23

7.

22

24

8.

25

29

összes:

154

174

1. csoport

27

2. csoport

24

3. csoport

24

összes:

3

75

Dolgozói adataink
pedagógus

15

pedagógiai munkát

1

közvetlenül segítő
Az elmúlt tanévhez képest 1 testnevelő kollégával kevesebben vagyunk. A testnevelés órákat
ezért az alsó tagozatban az alsós kollégák tanítják a jövőben a kölyökatlétika órát kivéve.
Szakos ellátottságunk teljes. A sportolási lehetőségink viszont csökkentek az elmúlt
tanévekhez képest.
Tőlünk áttanító kollégák: Zsámboki Anita Zita, Rosta Zsolt, hozzánk áttanító kollégák:
Hegedüs Erzsébet, Kondics Balázs, Tőke Zsuzsanna.
Minősítésre készül: Kiss Emília /gyakornok P 1-be kíván kerülni/ Radányiné Nováki Márta,
Soósné Imre Gyöngyi /P 2-be kíván kerülni/
2017. évi ellenőrzési tervben vezetői ellenőrzésbe bevont : Szabóné Kiss Ildikó

Előre tervezett továbbképzés a 2016/2017. tanévre
Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban
TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 és KMOP-4.6.1-D/13 kiemelt projektekhez kapcsolódóan
Tanulói tevékenységek támogatása Kéri Adrienn
interaktív IKT eszközökkel
Interaktív táblák és Tanulói válaszadó Pőcze Judit
rendszerek pedagógiai alkalmazása
IV. Pályázatok
TÁMOP-3.1.4. C-14 – Innovatív iskolák fejlesztése
A pályázat fenntartási időszakában azokat a programelemeket valósítjuk, meg amihez a
személyi és tárgyi feltételeink adottak.
Felelős: tagintézmény-vezető
Határidő: folyamatos
Elvárt eredmény: az oktató-nevelő munka minőségének javulása, készségek és kompetenciák
fejlődése, az egészség és környezettudatos magatartás fejlődése.
TÁMOP-3.1.4. B-13 Köznevelés az iskolában
Fenntartási időszakban van. A közösségi tér kialakítása után a DÖK rendszeresen
programokat, versenyeket szervez. A szenvedély-prevenciós nap az iskolai
hagyományrendszer része lett és tankerületi szintre szélesedett.
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Felelős: Rosta Zsolt, Zsámboki Anita Zita
Elvárt eredmény:a közösség, a partneri kapcsolatok erősítése
Ebben a tanévben is részt veszünk a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti
Kutatócsoportjának partneriskolai hálózatában, a „Diagnosztikus mérések fejlesztése”
projektjében. A longitudinális program a 2. és a 6. osztállyal folytatódik.
Határtalanul 2016 - Felvidék
A Határtalanul program keretén belül (HAT-16-01-0038) iskolánk hetedik osztályos tanulói
13 fővel és 2 fő kísérő tanárral a Felvidékre kirándulnak.
Felelős: Horváth Csabáné
Határidő: 2016. október-november
Elvárt eredmény: tanulmányi kirándulás során a tanulók ismerkedjenek meg a Felvidékkel,
annak történelmi, irodalmi és építészeti értékeivel
A program költsége 472.000.- Ft
Jelenleg a Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 pályázat előkészítése folyik. A
pályázati konstrukció célja egy olyan pályázati lehetőség biztosítása, mely hozzájárul az
energiatudatos és fenntartható energiafogyasztáshoz, és az energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrások alkalmazásának növeléséhez.
Elvárt eredmény: a lakosság szélesebb körben megismerhesse a megújuló és alternatív
energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel
kapcsolatos fogyasztói és társadalmi nézetei.
V. A tanév fő célkitűzései
1. Szervezési-vezetési területen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Az eredményes és hatékony oktató-nevelőmunka feltételeinek megteremtése
Pályázati lehetőségek kihasználása a szakmai munka színvonalának javítása érdekében
Az
osztályfőnöki
munkaközösség
megerősítése,
a
székhelyintézmény
munkaközösségeiben való aktív részvétel támogatása
Az intézmény arculatának formálása
Színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése, bekapcsolódás a település
kulturális életébe
A tehetséggondozás színvonalának megtartása, esetleges további javítása
Az iskolai népszerűségének növelése, a beiskolázás javítása
A szülők érdekeltségének növelése

2. Az oktatás területén
•
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Eredményes és hatékony oktató-nevelőmunka

•

A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgyban , az egyéni bánásmód
érvényesítésének javítása
Differenciált egyéni fejlesztés

•
• A tanuláshoz való viszony, motiváltság javítása
• A nonformális képzési területek arányának további növelése
• A felzárkóztató tevékenység hatékonyságának javítása
•
3.A nevelés területén

• Atanulói viselkedéskultúra, kötelességtudat fejlesztése
• A napközi adta nevelési lehetőségek kihasználása
• Környezettudatos és egészséges életmódra nevelés
VI. A tanév fő feladatai

1. Az oktatás területén
• Az eredményes és hatékony szakmai munka a Pedagógiai programban és Helyi
tantervben meghatározott tananyag megtanításával. A tanulók motiváltságának
növelése érdekében az előző évi eredményekre épülő hagyományos tanmenetek
kívül alkalmazzuk az új rugalmas tanmeneteket, amik sokkal jobban alakíthatók
a tanulócsoportjainkhoz, kevesebb lexikális tudást követelnek, és több
gyakorlásra adnak lehetőséget. A tanórákon változatos, új munkaformákat
alkalmazunk.
Felelős: tagintézmény-vezető, munkaközösség vezetők
Határidő. folyamatos
Elvárt eredmény: a szakmai munka színvonala javul
• A kulcskompetenciák fejlesztése valamennyi tantárgy feladata
Felelős: tanítók, szaktanárok
Határidő. folyamatos
Elvárt eredmény: a tanórai aktivitás és fegyelem nő.
A lemorzsolódás csökkentése érdekében felzárkóztató foglalkozásokat
szervezünk.
Felelős: tanítók, szaktanárok
Elvárt eredmény: a foglalkozásokat igénybevevő tanulók száma emelkedjen.
• Az eltérő tanterv szerint haladó tanulókat integráltan oktatjuk megfelelő
tankönyveket, tanmeneteket alkalmazva. Ezen tanulóknál fokozottan
érvényesítjük az egyéni bánásmódot.
Felelős: tanítók, szaktanárok
Elvárt eredmény: sikeres továbbhaladásuk.
• A nonformális képzési formák közül bővítjük az üzemlátogatások számát.
Részleteit a székhelyintézmény munkaterve tartalmazza.
Felelős: munkaközösség vezető, osztályfőnökök
Elvárt eredmény: pályaválasztási ismeretek bővülnek
• Tanulóink fizikai erőnlétének növelése
Felelős: testnevelést tanító kollégák
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Elvárt eredmény: NETFIT mutatók javulása
2. A nevelés területén
• A tanulói viselkedéskultúra, a gyermekek egymás közötti kommunikációja
színvonalának javítása. A trágár beszéd, a durvaság, az agresszió
megengedhetetlen!
Felelős: tagintézmény-vezető, pedagógusok
Elvárt eredmény: Az elvárt viselkedésminták erősítése, trágárság, durvaság
visszaszorítása.
• Környezettudatos és egészséges életmódra nevelést a következő
programelemek szolgálják: Tavaszi nagytakarítás az udvaron, Megemlékezés a
víz világnapjáról, Csatlakozás a fenntarthatósági témahét programjához, Tó
túra, Eötvös emlékmű környezetének rendezése, Szenvedély-prevenciós nap.
Felelős: pedagógusok
Elvárt eredmény: környezettudatosság, egészséges életmódra törekvés nő
• Igazolatlan hiányzások nyomonkövetése
Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők
Elvárt eredmény: igazolatlan hiányzások száma csökken

VII. Munkatervi feladatok időrendben
	
  

Augusztus
időpont
22.
22-26.

26.
29.
29.
31.
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feladat,
program
alakuló
értekezlet
osztályok
dekorálása,
szertárak
rendezése
javítóvizsga
tankönyvek
érkezése
tanévnyitó
értekezlet
tankönyvek
kiosztása

segítő partnerek

felelős
tagintézményvezető
pedagógusok

tagintézményvezető
tankönyvfelelős, tagintézményiskolatitkár
vezető
tagintézményvezető
tankönyvfelelős, tagintézményiskolatitkár
vezető

elvárt
eredmény
tájékozottság
esztétikus,
használható
környezet
eredményesség
hiánytalan
ellátás
munkaterv
elfogadása
mindenkinek
legyen
használható
tankönyve

Szeptember
1.

ünnepélyes
tanévnyitó

Radányiné
Nováki Márta

tagintézményvezető

színvonalas
ünnepély

1.

szülői értekezlet

osztályfőnök

8.

gyümölcsprogram
indulása
tanulmányi
kirándulás
8. évfolyam

Szabóné Kiss
Ildikó, Katona
János
Iván Zoltán
Kiss Emília

Skriba Zsoltné

partnerségi
kapcsolat
erősítése
egészséges
életmód
Holdfényligetkalandpark

19-20.

szülői értekezletek

2-7. évfolyam

15.

e-napló

15.

tanmenetek,
munkatervek

25.
24.

A Magyar
Diáksport Napja
szüreti felvonulás

osztályfőnökök

29.

Szüret projekt-túra

osztályfőnökök

szept. 12okt. 7.

diákparlament
előkészítése

tagintézményvezető,
osztályfőnökök
tagintézményvezető
tagintézményvezető,
munkaközösségvezetők
Kiss Emília
osztályfőnökök
Zsámboki Zita
Nagy Jánosné
Kéri Adrienn
Kéri Adrienn
Zsámboki Anita
Zita
Kiss Emília
Zsámboki Anita
Zita

iskolatitkár

partnerségi
kapcsolat
erősítése
pontos
adminisztráció
környezettudatos
magatartás
egészséges
életmód
bekapcsolódás a
helyi programba
szüreti
hagyományok
felelevenítése
diákjogok
érvényesítése

Október
1.

3-8.

napközis,
osztályfőnöki
munkatervek
1A zene világnapja
.
1.tanulói törzslapok
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csoportokra
adaptált
munkatervek

Hegedüs Erzsébet
osztályfőnökök tagintézmény-vezető

DIFER mérés
3-5.
Határtalanul

2-5.

tagintézmény-vezető
Skriba Zsoltné

Nagy Jánosné
7. évfolyam

Horváth Csabáné

pontos
adminisztráció
egyéni
hátrányok
csökkentése
A Felvidék
értékeinek,
illetve a külhoni

4balesetvédelmi- és
- tűzvédelmi oktatás
5
.
megemlékezés az
Aradi vértanúkról
Pannónia Ring
megyei
sportrendezvény

Végh Róbert

tagintézmény-vezető

6. évfolyam

Soósné Imre Gyöngyi

3-6.

szülői értekezlet

8. évfolyam

Skriba Zsoltné

21.

megemlékezés
október 23-ról
nemzeti ünnep

8. évfolyam

Pőcze judit

pályaválasztás
helyi gimnázium

8. évfolyam

Skriba Zsoltné
Gergácz Orsolya

7. évfolyam

Horváth Csabáné

6.
7.

hónap Pályaválasztási és
vége Képzési Vásár
Szombathely
November
2-4.
hónap
eleje
15.
22.
25.

hónap
vége
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projektnap
BudapestNemzeti galéria,
Budai vár
fogadóóra
egészségnevelési
nap
oviolimpia a
város
nagycsoportos
óvodásai
számára-oviklub
indítása
szülők értesítése
az elégtelen
tanulmányi
eredményekről

Kondics Balázs
Kiss Emília

őszi szünet
Zsámboki Anita Zita
Kiss Emília
Kéri Adrienn
tagintézmény-vezető
pedagógusok
Nagy Jánosné

alsós
osztályfőnökök
Zsámboki
Kiss Emília,
Anita Zita
Nagy Jánosné
Kériné Németh
Katalin

osztályfőnökök tagintézmény-vezető

magyarság
életének
megismerése,
magyarság tudat
erősödése
szabályismeret

méltó
megemlékezés
eredményesség

pályaválasztás
előkészítése
méltó
megemlékezés
a helyi
intézmény
bemutatása
pályaorientáció

nemzeti értékeink
megismertetése
partnerkapcsolatok
erősítése
egészséges
életmód
beiskolázás
javulása
az iskola
ismertségének
növelése
tájékoztatás

December
hónap
eleje
december
6.

pályaválasztási
szülő értekezlet
városrészi
Mikulás

adventi
időszak
hónap
közepe

Adventi
osztályfőnökök Skriba Zsoltné
készülődés
Idősek
osztályfőnökök tagintézmény- vezető
karácsonyaAlsóság, Izsákfa
karácsonyi
osztályfőnökök Pőcze Judit
műsor
téli szünet

20.
dec.22jan.2.

8. évfolyam

Skriba Zsoltné

alsós
pedagógusok

Kéri Adrienn

pontos
adminisztráció
beiskolázás
javulása
az iskola
ismertségének
növelése
méltó készülés a
családi ünnepre
partnerség
erősítése
ráhangolódás az
ünnepre

Január
jan.9ápr.30.
hónap
közepe

NETFIT 58.évf. mérés
oviklub
folytatása

19.

osztályozó
értekezlet
félév utolsó
napja
félévi értesítők
kiosztása
félévi értekezlet

20.
27.
30.

31febr.3.

Kiss Emília
pedagógusok

Nagy Jánosné
tagintézmény-vezető
tagintézmény-vezető
osztályfőnökök

pedagógusok
tagintézményvezető

SZM értekezlet,
szülői
értekezletek
közösségi tér
program –
kosárlabda

osztályfőnökök tagintézmény-vezető
SZM
SZM elnök

folyamatos táborszervezés

osztályfőnökök Zsámboki Zita
Radányiné Nováki
Márta
osztályfőnökök Zsámboki Zita

hónap
vége

tanulók fizikai
erőnléte nő
partnerség
kialakítása az
újonnan belépőkkel
pontos
adminisztráció

osztályfőnökök Rosta Zsolt
Kiss Emília

az eredményesség
értékelése,
fejlesztendő
területek kijelölése
partnerségi
kapcsolat erősítése
pályázati
elvárásoknak való
megfelelés

Február

hónap

10

SZM bál

partnerségi

közepe

Radányiné Nováki
Márta
Nagy Gábor SZM
elnök
osztályfőnökök Zsámboki Anita Zita
Nagy Jánosné
osztályfőnökök Rosta Zsolt
Kiss Emília

diákfarsang
február
vége
25.

közösségi tér
program –
asztalitenisz
kupa
A kommunista
és egyéb
diktatúrák
áldozatainak
emléknapja

Soósné Imre
Gyöngyi

kapcsolat erősítése,

hagyományápolás
pályázati
elvárásoknak való
megfelelés
méltó emlékezés

Március
14.

nemzeti ünnep

22.

tankerületi
rajzverseny
A víz világnapja

22.

7. és 4.
évfolyam

Pőcze Judit
Kéri Adrienn
Skriba Zsoltné

méltó
megemlékezés
eredményesség

Zsámboki Anita
Zita

környezettudatosság

Április
első osztályosok
beíratása

iskolatitkár

tagintézményvezető

11.

költészet napi
szavalóverseny

tanítók,
magyar
tanárok

Nagy Jánosné
Pőcze Judit

11.

fogadóóra

13-18.
17.

tavaszi szünet
Holocaust
áldozatainak
emléknapja
/ápr. 16./
fenntarthatóság és
szaktanárok
környezettudatosság
témahete

24-28.

24-28.
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erdei iskola

szaktanárok

pontos
adminisztráció,
szülői elégedettség
vers szeretet

tagintézményvezető

tájékozottság,
partneri viszony
erősítése

Soósné Imre
Gyöngyi

méltó
megemlékezés

Zsámboki Zita
Kiss Emília

környezettudatosság
fejlődik
fizikai erőnlét javul

Soósné Imre
Gyöngyi

környezettudatosság
fejlődik

Május
első
vasárnap

Anyák napja

május

Alsósági Tavaszi
Napok
idegen nyelvi
mérés

17.

24.

országos
kompetenciamérés

26.

családi délutánmájusfa kitáncolás

hónap vége

tankerületi
Szenvedélyprevenciós Nap

osztálytanítók

osztályfőnökök tagintézményvezető
Horváth
tagintézményCsabáné
vezető
Zsámboki
Bódisné
Anita Zita
Burján Ibolya
osztályfőnökök tagintézményvezető
Bódisné
Burján Ibolya
SZM
Nagy Jánosné
pedagógusok
civil partnerek
tankerületi
iskolák

tagintézményvezető
Rosta Zsolt

méltó
megemlékezés,
partneri
kapcsolatok
erősítése
bekapcsolódás a
helyi programba
zavartalan
lebonyolítás
zavartalan
lebonyolítás
partneri
kapcsolatok
erősítése
partnerség erősítése
fizikai erőnlét
javítása

Június
4.

nemzeti
összetartozás napja

12-15.
között
9.

DÖK napgyermeknap
osztályozó
értekezlet
utolsó tanítási nap
ballagás- évzáró
tanévzáró
értekezlet

15.
17.
27.

Soósné Imre
Gyöngyi,
Pőcze Judit
SZM

Zsámboki Zita
Nagy Jánosné

méltó
megemlékezés,
magyarságtudat
erősítése
partnerség erősítése

VIII. Munkaközösségek, munkacsoportok –Az iskolánkban önállóan osztályfőnöki
munkaközösség, DÖK és SZM működik. A gyermek és ifjúságvédelem felelőse is
tagintézményi szinten végzi a munkáját. Az éves munkatervek e dokumentum mellékletei.
A többi esetben a székhelyintézményben működő egységekhez tartozunk.
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IX. Osztályfőnökök - napközis nevelők
évfolyam
1.o.
2.o.
3.o.
4.o.
5.o.
6.o.
7.o.
8.o.

osztályfőnök
Kériné Németh Katalin
Nagy Jánosné
Radányiné Nováki Márta
Kéri Adrienn
Zsámboki Anita Zita
Soósné Imre Gyöngyi
Horváth Csabáné
Skriba Zsoltné

X. Tanórán kívüli tevékenység
napközis csoport

csoportvezető

1. csoport

Katona János

2. csoport

Pőcze Judit

3. csoport

Rosta Zsolt

a csoportban oktató-nevelő
munkát végez még
Zsámboki Anita Zita, Pőcze
Judit, Skriba Zsoltné
Soósné Imre Gyöngyi
Skriba Zsoltné, Bódisné Burján
Ibolya

Szakkörök
•

Kézimunka

Szelestey Izabella

•

Sakk haladó

Katona János

•

Kamarakórus

Hegedüs Erzsébet

•

Német

Zsámboki Anita Zita

•

Angol 5-6. évf.

Kupi Miklós

Sportfoglalkozások
•

Labdarúgás 1-4. és 5-8. évf.

Rosta Zsolt

Középiskolai előkészítők
•

Magyar

Pőcze Judit

•

Matematika

Bódisné Burján Ibolya

Tehetségfejlesztő foglalkozások
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•

Angol 1-3. és 8. évf.

Kupi Miklós

•

Rajz 1-4. 5-8. évf.

Skriba Zsoltné

•

Történelem 5-6. és 7-8. évf.

Soósné Imre Gyöngyi

•

Sakk kezdő

Katona János

Képességfejlesztő foglalkozások
•

Magyar

Szabóné Kiss Ildikó, Pőcze Judit

•

Matematika

Bódisné Burján Ibolya

XI. A székhelyintézmény munkatervével azonosak az alábbi fejezetek:
• Partnerkapcsolatok
•

Mérés-értékelés

XII. Tanulmányi versenyek

verseny

felkészítő tanár

Kresznerics Ferenc Országos Anyanyelvi Pőcze Judit, Szabóné Kiss Ildikó
Verseny
Kazinczy szépkiejtési verseny
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Ság hegy Kupa X. Szobi Tibor nemzetközi - Katona János.
sakk emlékverseny
Hefele megyei informatika verseny
Radányiné Nováki Márta
Bercsényi & H-Multimédia Nemzetközi
Regionális Informatika Verseny
Zrínyi & H-Multimédia Nemzetközi

Radányiné Nováki Márta

Regionális Informatika Verseny
Weöres Sándor Versmondó Verseny

osztálytanítók, magyar tanárok

aktuális rajzpályázatok

osztálytanítók
Skriba Zsoltné

tankerületi rajzverseny
Eötvös Loránd Fizika Verseny
Zrínyi Ilona matematikaverseny

Bódisné Burján Ibolya
8.o. matematika versenye
József Attila vers- és mesemondó verseny

osztálytanítók és magyar tanárok

Német Nyelvi Szavalóverseny
Adventi Versünnep

Horváth Csabáné
Zsámboki Anita Zita
osztálytanítók és magyar tanárok

Diana Vadászklub Versmondó Versenye

osztálytanítók és magyar tanárok

Kárpáti

Kelemen

megyei

csapatverseny
Országos történelem verseny
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történelem Soósné Imre Gyöngyi

Grimm kiadó Online Szótárverseny
Országos német nyelvi verseny
Diákolimpia-labdarúgás
Mikulás kupa

Zsámboki Anita Zita
Horváth Csabáné

.

Batthyány kupa

Rosta Zsolt

Ság hegy kupa
Magasi kupa
Bendegúz Tudásbajnokság anyanyelv –
matematika alsó tagozat

osztálytanítók

Bendegúz Tudásbajnokság matematika

Bódisné Burján Ibolya

Bendegúz Tudásbajnokság anyanyelv

Pőcze Judit

Hevessy György kémia verseny

Zsámboki Anita Zita

Egyéb tankerületi versenyek

pedagógusok

A tanulmányi versenyekre való eljutást az iskola biztosítja.

Diákönkormányzat munkaterve
2016/2017. tanév
alsó tagozat
Hónap
szeptember
október
november
december
január
február
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Tevékenységek
A Pákozdi csata emléknapja
Szüret: projektnap
Aradi vértanúk emléknapja
Mesevetélkedő
Október 23-i ünnepély
Márton napi libagaliba
Egészségnevelési nap
Mikulás ünnepség
Luca nap
Karácsonyi készülődés
Hószobrászat
Takarékossági vetélkedő
SZM bál
Gyerekfarsang

március
április
május
június

A víz világnapja-projektnap
Március 15-i ünnepély
Versmondó verseny
Témahét: Fenntarthatóság és környezettudatosság hete
Anyák napja
Családi délután /májusfa kitáncolás/
DÖK nap
Gyermeknap

Készítette: Nagy Jánosné

Diákönkormányzat munkaterve
2016/2017. tanév
felső tagozat
Szeptember: ODB választás
Osztályok rendbetétele
DÖK küldöttgyűlés, IDB választás
Ügyelet szervezése
Pákozdi csata emléknap - Szüreti népszokások
Egyéni kiemelkedő teljesítmények havonkénti, intézményi szintű értékelése
Szüreti felvonulás
Október:

IDB ülés, munkaterv összeállítása, bizottsági ülések
Év osztálya verseny meghirdetése
Aradi Vértanúk Napja /faliújság, 6. osztály - iskolarádió/
Október 23. forradalom 59. évfordulója /faliújság, iskolai ünnepély – 8.
osztályosok/
Tiszta, rendezett osztály verseny meghirdetése

November:

Budapest-kirándulás szervezése
Ovi olimpia lebonyolításának segítése

December:

Mikulás diszkó
A téli madárvédelem /madáretetés megkezdése/
Adventtől karácsonyig projektben való részvétel
Karácsonyi ajándékozás /osztálykeretben/
Karácsonyi hangverseny

Január:

Hó-szobrászat vetélkedő /hó esetén/
Szánkótúrák /osztályszinten/ /hó esetén/
Felkészülés az SZM bálra
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Február:

Iskolai farsang
SZM báli műsor

Március:

Nemzeti ünnep március 15. - 7. és 4. osztály iskolai műsora, koszorúzás,
osztályok: faliújság díszítése
Tavaszi nagytakarítás az udvaron és a csarnok körül
Diákfórum
Március 22. a víz világnapja- megemlékezés

Április:

Fenntarthatósági témahét
Tó túra –szemét gyűjtés
Eötvös emlékmű rendezése
Költészet napi versmondó verseny

Május:

Osztálykirándulások szervezése
Alsósági Tavaszi Napok
Szenvedély prevenciós nap – Ság hegy kupa programjainak segítése

Június:

DÖK Nap - Ság hegy túra
Nemzeti összetartozás, a trianoni békeszerződés emléknapja
Gyermeknap
Ballagás
Zsámboki Anita Zita
DÖK munkáját segítő tanár

Gyermek és ifjúságvédelem munkaterve
2016/2017.
Létszámok az év elején (szept. 5.)
Iskola tanulói összlétszám
154
Rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap 49 (folyamatosan változik)
Hátrányos helyzetű
Halmozottan hátrányos helyzetű

6
-

Védelembe vett
11
SNI
29+2
Magántanuló
folyamatban
BTM
6
Október 1-ig a Népjóléti Szolgálat által kért névsorok leadása:
-osztályfőnök által veszélyeztetettnek ítélt gyermekek névsora
-osztályfőnök által hátrányos helyzetűnek ítélt gyermekek névsora
Ezzel kapcsolatban az osztályfőnökökkel személyes egyeztetés, megbeszélés, a
rendelkezésre álló dokumentumok segítségével a döntés meghozatala.
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Év közben a jegyző által veszélyeztetettnek ítélt gyermekek felülvizsgálatakor a
Népjóléti Szolgálatnál esetkonferenciákon való részvétel az érintett szakemberek
közreműködésével.
A folyamatosan érkező határozatok naprakész vezetése:
rendszeres gyv.i kedvezményre jogosultak
veszélyeztetettek, jegyző által védelembe vettek
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek
A Népjóléti Szolgálattól érkező véleménykérések, gondozási tervek áttekintése, a
megfelelő intézkedések megtétele, kollégákkal megbeszélés.
Félévenként szakmai konferencián való részvétel. A konferencián részben az előzetes
kérdőív alapján színvonalas, sokrétű előadások hangzanak el, melyek segítik a
munkánkat. Érintik a törvényi hátteret, szervezeti változásokat, elméletet, statisztikát,
stb.
Folyamatos kapcsolattartás, megbeszélés az érintett gyermekekkel foglalkozó
kollégákkal, pedagógussal, ill. gondozóval, és szükség esetén a szülővel.
Hetente egy fogadóóra.
Cél, hogy a felmerülő problémák minél előbb látótérbe kerüljenek, megoldódjanak az
érintett szakemberek, szülők tájékoztatásával, együttműködésével. Ehhez már a
kialakult jelzőrendszert kell működtetni (telefonos, írásos esetjelzések,
esetvisszajelzések, véleményezések, jellemzések).
Celldömölk, 2016. szeptember 5.

Szelestey Izabella
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
Szeptember:
• A munkaterv elkészítése
• Ügyeleti rend kialakítása-tanulói ügyelet szervezése-Zsámboki Anita Zita-Skriba
Zsoltné
• Osztályfőnöki foglalkozási tervek elkészítése- osztályfőnökök
• Iskola, osztálytermek dekorációjának elkészítése- osztályfőnökök
• Bekapcsolódunk a humán és művészetek munkaközösség által szervezett szeptember
29-ei iskolai rendezvény egyes programjaiba.
Helyi programok: Túra az Izsákfai parkerdőbe –Zsámboki Anita Zita
Szüreti hagyományok-Soósné Imre Gyöngyi
• 8.o kirándul – Holdfényliget-Kiss Emilia- Skriba Zsoltné
• A gyümölcsprogram indítása
• Szülői értekezlet 2-7.o
• Az osztályok SZM tagjainak megválasztása
• Szüreti felvonulás – Nagy Jánosné, Kéri Adrienn, Zsámboki Anita Zita
Október:
• Határtalanul 7.o, okt. 3. – Horváth Csabáné
• Szülői értekezlet megtartása 8.o- Skriba Zsoltné
• Az osztályok SZM tagjainak megválasztása
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•
•
•

Részvétel a Pannónia Ring rendezvényén- Kiss Emilia
Október 6. – rádiós megemlékezés: 6.o
Október 23.- iskolai ünnepély: 8.o-Pőcze Judit

November:
• Budapesti kirándulás: Zsámboki Anita Zita, Kéri Adrienn
• Fogadóórák megtartása
• Ismerkedés a helyi középiskolákkal, nyílt napok 8.o Skriba Zsoltné
• Pályaválasztási és képzési vásár Szombathely: 7.o –Horváth Csabáné
• Ovi olimpia- Kiss Emilia, Kériné Németh Katalin, Nagy Jánosné
• Bukásértesítők kiküldése
December:
• Pályaválasztási szülőértekezlet a nyolcadikas szülőknek-Skriba Zsoltné
• Iskola épületének, osztályoknak ünnepi díszbe öltöztetése Ofők
• alsó- Mikulás ünnepély- alsós nevelők
• felső- Mikulás kereső - Mikulás disco – felsős nevelők
• Karácsonyi ünnepély-minden osztály- Pőcze Judit
• Regölés 5.o, - Zsámboki Anita Zita
• Karácsonyi készülődés, ajándékozás osztály keretben- ofők
• Idősek karácsonya –Alsós nevelő
Január:
• Készülés a félév zárására
• 8.osztályosok továbbtanulásának lebonyolítása- 8.o- Skriba Zsoltné
• SZM báli előkészületek• Ovi klub elindítása- Nagy Jánosné
• Kapcsolattartás a Sági óvodával-folyamatos
Február:
• Az első félév értékelése
• Szülőértekezletek megtartása
• SZM BÁL
• Iskolai alsós és felsős farsang lebonyolítása
• Február 25.-A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja –Soósné Imre Gyöngyi
Március:
•
•
•
•

Nemzeti ünnep megünneplése: 7.o - 4.o
Részvétel a DÖK által szervezett diákfórumon
Kistérségi rajzverseny – Skriba Zsoltné
Március 22. a víz világnapja-Rosta Zsolt

Április:
• Április 11. -alsós szavalóverseny –Kériné Németh Katalin
• Föld hete-témahét: Fenntarthatósági pályázat
1. Tótúra, szemétszedés - DÖK
2. Föld napja megemlékezés
• Fogadóóra ápr. 11.
• Erdei iskola - 6.o – Soósné Imre Gyöngyi
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•

Anyák napi műsorok összeállítása - alsó tagozat

Május:
•
•
•
•

Május első vasárnapja: Anyák napja
Bukásértesítők kiküldése
8. osztályosok fényképezkedése
Szenvedélyprevenciós nap - Sághegy kupa – Rosta Zsolt

Június:
• Részvétel a Dök programjain
• Készülés a tanév zárására
• Ballagás lebonyolítása
• Nemzeti összetartozás, a trianoni békeszerződés emléknapja -8.o – Soósné Imre
Gyöngyi
A munkaközösségi megbeszélések időpontjai:
Szeptember:
A munkaterv összeállítása, az éves feladatok megbeszélése.
A dicsőségfal összeállítása
November:
Megbeszélés a felmerülő nevelési és szervezési gondokról
A karácsonyi programok véglegesítése, megbeszélése
Január:
Az SZM bállal kapcsolatos feladatok megbeszélése
Május:
Aktuális témák és az éves tapasztalatok megbeszélése
A munkaközösség javaslata:
Délutáni (elsősorban sport) tehetséggondozó foglalkozások lehetőség szerinti visszaállítása
A rendszergazdai feladatok ellátása a székhelyiskolából, lehetőleg 2 heti gyakorisággal.
Skriba Zsoltné
munkaközösség vezető

Iskolapszichológusi munkaterv
2016-2017 tanév
Általános célok:
• pozitív iskolai légkör kialakításának elősegítése, környezetpszichológiai eszközök
alkalmazásának segítésével
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•

együttműködés elősegítése a társas kapcsolatokban – kifejezett hangsúlyt fektetve a
gyermekek együttműködő készségének fejlesztésére

•

önismeret fejlesztése, pozitív, egészséges önértékelés kialakítása (személyes
erősségek, szükségletek felismerése, nehézségek, problémák azonosítása)

•

pályaválasztás elősegítése

•

érzelmi intelligencia fejlesztése

•

tanulás folyamatának pszichológiai megsegítése (tanulási stratégiák, stílusok
felmérése, tanulási tudatosság növelése )

•

személyes képességek kibontakoztatásának segítése

•

speciális programok szervezése, szervezésének
együttműködést elősegítő programok)

Feladatok:
•

(tehetségprogramok,

egyéni konzultációk gyermekek, szülők és pedagógusok számára

•

csoportos foglalkozások az önismeret, a társas készségek, az együttműködés,
csoportkohézió fejlesztésének érdekében

•

megfigyelés osztályokban, osztályfelmérések végzése

•

pszichológiai állapot-vagy státuszfelmérés: erőforrások megismerése,
problémák azonosítása

•

krízistanácsadás

•

prevenciós tevékenységek

•

együttműködés a pedagógusokkal, nevelési tanácsadó szakembereivel,
családgondozókkal

Tevékenység
1.osztályosok
beilleszkedésének
követése konzultációs folyamat,
igény szerint
egyéni/szülői
konzultáció
Óralátogatások,
megfigyelések
Mesefoglalkozások
(alsós évfolyamok)
Pályaválasztási
programok segítése
7-8. osztály
Pályaorientációs
tanácsadás a
8. osztályokban –
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segítése

Cél

Együttműködés

Időpont

beilleszkedés
elősegítése,
közösségalakulás
figyelemmel kísérése

Osztályfőnökök,
napközis nevelők
és az
osztályokban
tanító
pedagógusok

folyamatosan

Osztályfőnökök,

Szeptember,
folyamatosan

osztályfőnökök,
napközis nevelők

folyamatosan

Osztályfőnökök,
pályaválasztási
csoport tagja

folyamatosan

osztályfőnökök

tanév első féléve

Osztályok megismerése,
közösséggé formálódás
segítése
mesepszichológiai
elemek felhasználásával,
énerő, társas készségek
fejlesztése
Pályaismeret
elősegítése, reális célok
kialakítésénak
elősegítése
pályaválasztás segítése,
egyéni
erősségek/nehézségek

osztályokban, egyéni
foglalkozások
keretében

Csoportfoglalkozások

Probléma specifikus
csoportok

Osztályfoglalkozások

Pedagógus
esetmegbeszélések
az előző tanévben
megismert osztályok
követése

felmérése a reális célok
kialakításáért, önismeret
növelése
Önismeret elősegítése,
társas készségek
kialakításának segítése,
társas szorongás oldása,
megküzdési módok
kialakításának
elősegítése
Hasonló problémakörrel
küzdő gyermekek
csoportos megsegítése,
társas kompetenciák
fejlesztése,
társas készségek, ön-és
társismeret fejlesztése,
énerősítés,
elsődleges/másodlagos
prevenció,
csoportkohézió
elősegítése
Esetmegbeszélés,
stresszkezelés
elősegítése, társas
támasz kiépítése
felmerülő nehézségek
kezelése, segítségnyújtás
pedagógusoknak

az előző tanévben
megkezdett egyéni
esetek
követése

folyamatkövetés

újonnan adódó
egyéni és osztályszintű
problémák együttes
megoldása
konzultációval

személyiségfejlődési/
teljesítményzavarok
korai felismerése,
beavatkozások
megtervezése,
krízistanácsadás,
folyamatkövetés

osztályfőnökök

folyamatosan

osztályfőnökök

folyamatosan

osztályfőnökök

folyamatosan

pedagógusok

folyamatosan

pedagógusok

tanév első
féléve/folyamatosan

szülők,
osztályfőnökök,
szaktanárok,
nevelési
tanácsadó
szakemberei,
családgondozók
osztályfőnökök,
szaktanárok,
ifjúságvédelmi
felelősök,
nevelési
tanácsadó
szakemberei,
családgondozók

folyamatosan

folyamatosan

2016. szeptember 6.
Gergácz Orsolya
iskolapszichológus
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Szülői Munkaközösség munkaterve

szeptember

Az SZM dokumentumok áttekintése, új tagok
választása
Társadalmi munka
Alakuló ülés
Éves feladatok megbeszélése
Részvétel a Szüret projektben

október-november

Részvétel a szülői értekezleteken, fogadóórákon
Részvétel a Budapest projektben

december

Mikulás
Karácsonyi vásár

január-február

SZM ülés
SZM báli előkészületek
Március 15. koszorúzás

március-április
május
június

SZM ülés
Alsósági Tavaszi Napok
Szenvedély-prevenciós nap
Túra
Pedagógus nap
Ballagás

Nagy Gábor
SZM elnök

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV

2016/2017. tanévre
Oktatási intézmény neve: Celldömölk Városi Általános Iskola Alsósági
Tagintézménye
Típusa: általános iskola
Címe: 9500 Celldömölk Sági út 167.
Oktatási Intézményt ellátó orvos neve: dr. Tőzsér Mária
Szakképesítése: házi gyermekorvos
Oktatási intézményeket ellátó védőnő neve: Venczel Jánosné
Elérési címe: Celldömölk, Sági út 10.
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Telefon száma: 95/423-95
Szept.: - HPV oltásról megszervezése / szülőértekezlet keretében a tájékoztatók
kiosztása
és visszagyűjtése/
- tisztasági vizsgálat minden osztályban/4.5.6.7.8./
- törzslapok rendezése /ujjak megkérése, eltávozottak tovább küldése/
- 6. osztályosok MMR oltása
- 7. osztályosok Hepatitis-B oltása
- Családsegítő számára a veszélyeztetett gyerekek névsorának az
összeállítása
- egyeztetett munkaterv elkészítése
Okt.: - 6.osztályosok dPte oltása
- 7. osztályosok HPV oltása
- tisztasági vizsgálatok szükség szerinti ismétlése
- oltások adminisztrációja, oltási jelentések készítés
- testnevelési csoport besorolás elkészítése
Nov.: - HPV pótoltások és ennek adminisztrációja
- védőnői szűrő vizsgálatok a 8, osztályokban és ennek adminisztrációja
- tanári kérésre részvétel az egészség nevelési napokon. Téma kérés szerint.
Dec.: -egészségnevelési órák tartása osztályfőnöki kérésre. Téma kérés szerint
- védőnői vizsgálatok a 8. osztályokban
- orvosi vizsgálatok a 8. osztályokban és ennek adminisztrációja
Jan.: - tisztasági vizsgálat az iskola minden osztályában
- az elvégzett vizsgálatok adminisztrációja
Febr.: - a tisztasági vizsgálatok szükség szerinti ismétlése
- az elvégzett vizsgálatok adminisztrációja
Márc.: - Hepatitis-B oltások a 7. osztályokban és az oltások adminisztrációja

Ápr.: - tisztasági vizsgálatok az iskola minden osztályában
- HPV oltások a 7. osztályokban és ezek adminisztrációja
- kijelölt osztályaok / 4.6.osztályok/ védőnői szűrő vizsgálata
Máj.:- kijelölt osztályok / 4.6.osztályok/ orvosi vizsgálata
- az esetleges elmaradások pótlása
- kiadott beutalók visszakérése
- előzetes gyógytestnevelési besorolás elkészítése
Jún.: - egyéb elintézendők
Venczel Jánosné
védőnő
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ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV
Augusztus:
-

Egyeztetés a fenntartóval, az oktatási intézmény vezetőjével
(tagintézmény vezető) az ellátás rendjéről.
A védőnői tanácsadó felszerelésének, minimum feltételek
áttekintése a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 1. sz. melléklete
alapján.
Előző tanév jelentésének áttekintése, elemzése.
Tanulói névsorok megkérése.
Iskola-egészségügyi dokumentációk elkészítése, összeállítása,
rendezése.
Munkaterv elkészítése.

Szeptember:

-

Új tanulók törzslapjainak megkérése, törzslapok rendezése
osztályok szerint.
Távozott tanulók törzslapjainak postázása írásos kikérők
alapján.
1. osztályos tanulók iskola-egészségügyi törzslapjainak
felállítása, kötelező védőoltások meglétének ellenőrzése az
oltási könyvek alapján. Hiányuk esetén intézkedés.
Iskolavédőnő feladatainak bemutatása szülői értekezleten,
igény esetén.
Év eleji tisztasági vizsgálatok előkészítése, elvégzése az
osztályokban, jelentés készítése.
Testnevelés csoportbesorolással kapcsolatos feladatok (leletek
bekérése, iskolaorvosi konzultáció, besorolás elkészítése).
Vöröskeresztes tanárral egészségnevelési munka egyeztetése,
megbeszélése kapcsolódva az iskola egészségfejlesztési
munkatervéhez.
Ifjúságvédelmi felelőssel szociális veszélyeztetett tanulókról
konzultáció és jelentés készítése a Családsegítő Csoport
részére.
Gondozott tanulók nyomon követése, gondozási füzet
frissítése.
számítógépes iskola orvosi jelentés véglegesítése és elküldése.
16 éves kori záró vizsgálathoz a tanulók kigyűjtése.

Október:
-
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Iskola higiénés ellenőrzésen és balesetvédelmi szemlén való
részvétel, étrend, étkeztetés, konyha ellenőrzése igény esetén.
Tisztasági vizsgálatok végzése a tanév során szükség szerinti
gyakorisággal történik.
Anamnézislapok elkészítése az 1. osztályos tanulók számára,
eljuttatása a szülőkhöz kitöltésre, visszagyűjtése,
dokumentálása.

-

Tetvességi tájékoztatás adása írásban az 1. osztályos tanulók
esetében, szülői nyilatkozatok begyűjtése és elhelyezése a
törzslapokban.
Iskola-egészségügyi szűrővizsgálatok előkészítése. Védőnői
szűrések végzése a tanévben pénteki napokon.
Tanfolyamok szervezése igény szerint (csecsemőgondozási,
elsősegély-nyújtási).

November:
-

EN. hónap keretében egészségnevelési nap/hét szervezése
később meghatározott program szerint.
Egészségnevelési program alapján egyeztetett munkaterv
véglegesítése.
Gondozott tanulók nyomon követése.
Tanfolyamok indítása és tartása heti rendszerességgel.

December:
-

AIDS világnapi megemlékezés.
Gondozott tanulók nyomon követése
Szakorvosi vizsgálatra beutalt tanulók leleteinek bekérése,
szükség esetén a további teendők megbeszélése.

-

Tisztasági vizsgálat szervezése elvégzése minden osztályban,
jelentés készítése.
Orvosi vizsgálatok és védőnői szűrővizsgálatok megkezdése
és folyamatos végzése a kötelező (index) osztályokban.
16 éves kori státusz vizsgálatok elvégzése szükség esetén.

Január:
Február:
-

Orvosi vizsgálatok, védőnői szűrések folytatása tovább.
Testnevelési csoportbesorolás felülvizsgálata, aktualizálása.
Szociálisan veszélyeztetett tanulókról konzultáció az
ifjúságvédelmi felelőssel.

-

Gondozott tanulók nyomon követése, szükség estén
családlátogatás végzése.
Részvétel Éves Jelzőrendszeres Tanácskozáson.
Szakrendelésre beutalt tanulók leleteinek bekérése
Részvétel a Vöröskereszt által szervezett csecsemőgondozási
versenyen.

Március:
Április:
Május:
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Védőnői szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok szervezése és
végzése tovább.
Felkérésre osztályfőnöki órák tartása.
Tisztasági vizsgálat szervezése elvégzése minden osztályban,
jelentés készítése.
Szomatikus fejlettség vizsgálata a nem index osztályokban.

-

Védőnői szűrővizsgálatok és orvosi vizsgálatok
megszervezése és elvégzése az elmaradt tanulóknál.
Részvétel a Vöröskereszt által szervezett elsősegély-nyújtási
versenyen, igény esetén.

-

Előzetes testnevelési csoportbesorolás, gyógy-testnevelési javaslat
elkészítése a következő tanévre.

-

Tisztasági vizsgálat szervezése és végzése /szükség esetén/.
Tanévzárás, írásos beszámoló készítése a tanévben végzett
iskolavédőnői munkáról.
Iskolaorvosi jelentéshez adatok gyűjtése és a jelentés
elkészítése.
Visszahozott leletek könyvelése a törzslapokba.
Iskola-egészségügyi dokumentáció rendezése.

Június:

-

A tanév folyamán folyamatos a kapcsolattartás a Népjóléti Szolgálat Családsegítő és
Gyermekjóléti Csoportjával/Központjával. Esetmegbeszélésen, esetkonferencián való
részvétel szükség szerinti gyakorisággal történik. Felkérésre környezettanulmány, védőnői
vélemény jelzés készítése történik.
Martoniczné Németh Éva
iskolavédőnő

Elfogadó nyilatkozatok

A Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája nevelőtestülete a 2016/2017.
tanév munkatervét a 2016. augusztus 29-én egyhangúlag elfogadta.
Celldömölk, 2016. szeptember 1.
Szabóné Kiss Ildikó
tagintézmény-vezető
A Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája diákönkormányzata a
2016/2017. tanév tanulmányi versenyeit a 2016. szeptember 14-én egyhangúlag elfogadta.
Celldömölk, 2016. szeptember 15.
Zsámboki Anita Zita
DÖK munkáját segítő tanár
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A Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája Szülői Munkaközössége
2016/2017. tanév munkatervét a 2016. szeptember 14-én egyhangúlag elfogadta.
Celldömölk, 2016. szeptember 15.
Nagy Gábor
SZM elnök
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